
ABONE ŞARTLARI: 
Tür kiye icin 

3 AYLIGI 
6 .. 

12 

Kuruş 

föO 
• 850 
1500 

Ecneb ı memleketler ıçi n 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 
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'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

G alata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görü.şülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: -t9H2 

Posta kutusu N. 1261 
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PAZARTESİ 

2 

3 

Yıl: t Sayı : 289 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka,.;alar 

- Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Sahun: 22 ton (temdid i (fst. Komutan .) 
Buğday: 600 ton (Ankara Levazım) 
içme suyu: 12500 litre (Ankara Levazım) 

26-3-37 15.30 
2:~ .3.37 15 
22-3 37 15 

. . N f' · 1 · Malzeme, Harita 
inşaat, Tamırat. a ıa.~ış~e:...r'..:..· ---~------

l K t ) 26-3-37 16 
Taşkışlanın tan iri (temdid}. l_ st . oma~ı~ Müd.) 25·3-37 15 
Devlet Bas mevi binasına kat ılavesı . (N 
K . M El I il da 3 betonarme ayserı- araş oğ' u yo arın ~ . 25.3.37 16 

köprüsünün inıaatı . (Nafıa Vekaletı) 
K ıh R d. !unda 2 betonarme 

Sı vas- oyu is ar eşa ıye Y0 
• . 25-3-37 15 -

köprüsünün inşa.ılı (Nafıa Vekaletı) 
. I · atı (Ankara 

Mezarlıkla p ıs ııu mecra arın ınşa l9 3<H 17 -

imar Miid.) (T k' d ğ) J ~-3·37 14 .3ı l 
Tekirdağ Ask. lıast. ocakiarının tamiri 6 1~ a 

il . . laş ve kum ıhz:ırı 
Çöp i .~tasyonları yo arı ıçın 15-3-37 14 -

(tehir) (lst. Belediuesi) 

l •f tesisat ve Malzemesi Elektrik·Havagazı·Ka:..:o:_r_ı _e_r ____ ---- -
--------~ -

4 

Üniye kas:ıbuında santrıd bınası yapılması 
18-3-37 15 

(Ünye Beled.) J ~-4-37 15 
(Ünye Belediyasi) 

Ünye kasabasının elektrik tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. --
S b 1 ko"sele" 25·30000 k. (MMV) 

:ırı sa un u • 
24.3.37 11 

5 - Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
- -

Beyaz ve kahve r engi muşamba: 330 m. linoleum: 
1900 m. (Devlet Demiryolları) ~·1-1-37 15 -

Yazıhane. masa, koltuk. sandalye v.s 
(Dahiliye Vekaleti ) 24-3 37 15.30 

6 Nakliyat- Boşaltma - Yükletme "· s. 

30000 ton maden kcimürünün tahmil ve tah· 
liye iti (Eski şehirde) (Devlet Demiryol.) 25·3-37 15 -

7 Kereste - Tahta v. s. 

Xı!8 x 4000 ebad. çam tahtası: 23t)0 ad , 
3X6 x 400U pınar:575 ad . (PTTFabrik Müd.) 2'.l-337 16 

8 - Müteferrik 

Pülverizatör kapak ve piaton lastiti! 20°0 tane 
· (tephirhane için) (lıt. Belediyesi) 9.3.37 14 -

Sigara kağıdı: 320000 bobin (tehir) (lnhi5. !dar.) F -3-37 16 -
Baskül: 15 tane (temdid) (lst. Komutanı ıgı) 11-3-37 15 -
Transmi~yon kayışı: 770 m. (Devıet Demiryol.) 12-3·37 10 -
Galvanizli vo siyah saç levhalarla kö.şebent ve 

perçin çivisi 10880~ k. (Deniz Merk Sa. Kom.) 15-3-37 14-
20-24 kişilik otobüs: 5 ad. (İzmir Belediyesi) 23-4·37 16 
10000 k. yuvarlak ve 37000 k. dörtköşe demir 

(16 mm ebadJ (PTT Fabrik. Müd.) 22 3 37 15 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: , 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı Birlikleri için 22000 kilo sabuna 
'h ı ·· ·· t l'b k d ğ ndan pazarlıkla ihalesi 26 mart• ı a e gunu a ı çı ma ı ı 

937 .. .. t 15 30 da yapılacaktır. Muhammen cuma fUnu saa , .. _ k 
tutarı 8580 liradır. Şartnamesi hergün ogleden evvel o· 

misyonda görülebilir. İsteklilerin 644 liralık ilk temina~ 
makbuz veya mektublariyle beraber ihale günü vaktı 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık ıatınalma komisyo· 

nuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

t _ Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı için ~~ 
1 

ton buj'dayın kapalı zarfla eksiltmesi 23·3·937 salı gunu 

saat 15 de yapılacaktır. 
2 - Buğdayın tutarı 9000 lira olup muvakkat temi

natı 675 liradır . Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ya
zılı gün ve saatten bir saat evveline kadar levazım a· 
mirliği satınalma komisyonuna vermiş bulunacaklaadır. 

• • • 
l - Cebeci hastanesi ihtiyacı ıçın 12500 litre içme 

suyu 22-3·937 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Suyun tutarı 1000 lira olup muvakkat temit)atı 
7 5 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür 

3 İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarile beraber yazılı giin ve sa· 
atte levazım amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

2 
İnş~at- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

25-3 937 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 9292 lira keşif bede1li İstanbulda Devlet 
Basımevi kat ilavesi inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri. proje, keşif hulisasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 697 liradır. 
İntcklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlü
ğ~nden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası ve· 
sikalarile gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

25-3 937 tarihli Perşembe günü saat 16 da Nafıa Ve 
kaletince şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o
dasında 163500 lira keşif bedelli Maraş vilayetinde Kay
seri -Maraş ve Maraş-Eloğlu yollarında betonarme Ali· 
kaya-Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri inşaatı kapalı zaaf 

usulile eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak 

817,5 kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden ve· 

rilecektir. 
Muvakkat teminat 9225 liradır . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik 

vesikasını ibraz ve bir teahhüde en az 100,00() liralık 
köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptığını 
isbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 25·3-937 perşembe günii saat 15e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli 3249 lira 75 kuruş olan mezarlıkta yapı 

lacak pis su mecraları 19 mart 937 cuma günü saat 17 
de İmar Müdürlüğünde ihalesi yapılmak üzere eksiltme· 

ye konmuıtur. 
Talihlerin şartnamesini ve sair evrakını görmek üzere 

hergün imar Müdürlüğüne ve ihale güeü teminat mak· 
buzlariyle komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Taş kıtlanın hmiratına ihale günü talibi çıkmadığından açık 
eksiltme ile ihalesi 26 mart 937 cuma günü saat 16 da yapılacak· 
tır. Muhammen ketif bedeli 900 li~adır. Şartnameai hergün öğle
den evvel komiayonda görülebilir. Iateklilerin 68 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektublarile ve 9 inşaat tubesinden ihale gü
nünden evvel alacakları vesikalarla birlikte ihale günü vakti muay
yenind ~ Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiayonuna gelme
leri . 

Nafıa Vekaletinden: 

25-3-937 tarihli p•rtembe rünü saat 15 de Nafıa Vekaletind e 
Şoae ve Köprüler Reialiği eksiltme. ~o misyonu odasında 68,000 
lira keşif bedelli Sivas vilayeti dahılınde ve Si vaı-Koyulhisar ve 

Koyulhisar ·Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşağıkale 
betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf uaulile eksiltmeye konul· 
muttur. 

8 Mart 1937 

Eksiltme tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Ekailtmeye girebilmek için is
teklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz ve bir taahhüde en az 
30,000 liralık köprü ve buna benzer inşaab iyi bir surette yap
tıklannı isbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektublarını 25-3·937 perşembe günü saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tekirdağ Askeri hastahanesinin mutbak ocakları pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 328 lira 72 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 24 lira 66 kuruş olup, ihalesi 12-3 937 cuma iÜnü saat 
14,30 da Tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. Birinci 
keşfini okumak hteyenler hergün ve pazarlığa iştirak edecekle
rin de teminatlarile birlikte muayyen zamanda komisyona müra
cantleri ilin olnnur. 

Çöp istasyonları yolları için kum ve taş ihzari. Bak: İstanbul 
Belediye ilanlarına . 

3 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Ünye Belediye Riyasetinden: 

1- Tasdikli proje, keşifname ve fenni şartnamesi mucibince 
Ünye kasabasında yapılacak elektrik tesisatına ait santral binası
nın yapılması 26-2 937 gününden 18-3-937 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye korrnlmu,tur. 

2 - İhale J8 mart 937 tarihine musadif perıembe günü saat 
15te Ünye Belediye Dairesinde müteşekkil Beledıye Encümeninde 
yapılacaktır. 

3- Muhammen bedel 2993 lira 61 kuruttur. 
4- Muvakkat teminat akçeai 225 liradır. 

5- İateklilor proje ve teferrüatı , fenni ve huaus! şartname 
suretlerini Ünye Belediyesinden ve İstanbulda Taksimde Şark 
apartımanında elektrik mühendisi Hasan Haletten alınabilir. 

6- İsteklilerin Ünye Belediyesine müracaatları ilan olunur. 

• • • 
1- Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve fenni 

şartnameai mucibince Ünye kaaabasında elektrik tesisat yapılma
' il 26-2·937 tarihinden l 2·4-937 tarihine kaclar 45 rün müddetle 

ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 İhale 12-4-931 tarihine muaadif pazarteıi günü saat 15 de 

Ünye Belediye dairesinde müteşekkil Belediye Encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel (Belediyece yaptırılacak 3000 lira 
muhammen bedelli santral binası haric olmak üzere) 24924 lira 
1 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat miktarı 1870 liradır. 
5- Proje ve teferrüatı, fenni ve hususi şartname ve muka

vel~ projesi sureti 5 lira bedel mukabilinde Ünye Belediyesinden 
ve lstanbulda Taksimde Şark aparlımanında elektrik mühendisi 
Hasan Haletten alınabilir. 

6- Teklif mektubları, şu vesikaları ihtiva edecektir: 
A- Teklifi yapan bir şirket olduğu takdirde sidlde kııyidli 

olduğn ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ila
nı tarihinden •onra alınmı4 resmi bir vesika, şirket sirgüleri ve
ya noterlikten musaddak vekaletname. 

B - Muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu. 
C - Bugüne kadar bir elektrik teıisatını muvaff akiyetle bitir

diğine dair kabul raporu ve musaddak sureti. 
İsteklilerin eksiltme tartnamesi mucibince tanzi:n edecekleri 

teklif mektublarını eksiltme saatinden bir uat evveline ka~ar 
Belediye Riyasetine vermeleri veya bu saate kadar yetiştirmek 
üzere göndermeleri ilin olunur. 

4 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisvonundan: 

Her bir kılosuna biçilen ederi 230 kurut olan 25000 ili 30000 
kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
345 kuruşa almak ve örneklerini ırörmek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra komisyona a-elmeleri. lık teminat miktarı 4700 lira
dır. İbaleai 24-3-937 çartamba günü aaat 1 l dedir. Eksiltmeye 
girecekleri• 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya::ıh 
vesikalarla ilk teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale aaa
tinden en az bir aaat evvel Ankarada M. M. Vekaleti satınalma 
komiıyonuaa vermeleri. 



• 
~ Sayfa --'C- ! 

~ 

Mob'lya, Ev ve Büro eş~ası, ~v\uşa 1ıba, Halı v .s. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Vekaletçe yaptırılacak yazıhane, ınnsa, koltuk, sandalye ve 
mümasili mobil)·e açık ek~iltmere konmuştur. 

2- Eksiltme 24·3-937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30da 
Ankaradn Yenişelıi rdeki Vekalet binas ı içinde toplanan Sa hnal
ma komisyonudnn yapılcaktır. 

3- Muhammen keşif bt>dcli 2680 !iradı~ . 

4 - Mu\ ak kat teminat 201 liradır. 
5- İstekliler bu işe dair şartnameyi Vekalet Levazım büro 

sundan parasız nhrlar. 
6 İsteklılerin 24·3-937 gününde muayyen saatte teminatları

nı hamilen komisyon müracatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları İşletn•e U. idaresinden 

MJhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz 
ve kahve rengi muşamba ile 19[)) metre muhtelif eb'ad · 
da Linoleum muşambuı 24·3 ·.37 çar.şamba günü saat 15 
te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme 
komisyonu tarafından kapalı zarf '.lsulil satın alınacak

tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ()57 lira 3!1 kuruşluk mu-
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
Resmi Gazetenin 7-5·936 giin ve 3297 numaralı nüsha
sında intişar etmiş olan talimatname <lairnsinde alınmış 
vesika ve takliflerini ayni gün saat l 4 e kadar Komis
von reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukqvele projeleri Komisyon 
tarafınd ın parasız olarak dağıtılmaktadır. 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

D. Demiryolları ve Limanları işletme Umum İdaresinden: 

Eskişehir deposuna bir senv zarfında vurud edecek 30000 ton 
ınnden kömürünün vagonlardan yere boşatılması ve yerden ma
kine ve vagonlar' yükletilmesi işi 2.') 3.37 tarihine müsadif Per
JJembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilinde Birinci 
işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usulile ihalesi yapıla

caktır. 

Belıer ton kömürün tahliyesi i~in 10 kuruş ve tahmili için 15 
huruş muhammen bedel konulmuştur. 

İstcldilerin 562 lira 50 kuruş muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği ve ikalrrı resmi gazetelerin 7 ·5·93() tarih 3297 numa· 
ralı nüshasında inf şu etmiş o\an lalimatna:ne dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerin aynı gün saat 14 e kadar komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Eskişehirde depo şefi ile Haydarpaşa 

Birinci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilir 

7 
Kereste, tahta ve saire 

Posta Telegraf ve Telefon Fabrikası Miidürlüğünden: 

Deve boynu demirlerinin ambalajında kullanılmak üzere 2300 
aded 2 28X400 santim ebadında çam talı tas ile 575 tane 3 -" 6 400 
santim ebadındn pınar nçık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bunların muhammen bedeli 213..~ lira ve muvakkat teminatı 

160 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmeye iştirak 

için de te11in:ıthrını vezney.! yatır n ık s ıretile 22 mırt HH tı;

rihine rasllıyan p:ızartesi günü s:ı:ıt lö:b Fabrıkada miiteşekkil 

Komisyoncı müracaatleri. 

8 
Müteferrik 

Devlet Demiı-yolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1198 lira olan 770 metre muhtelif 
eb'atta Transmisyon kayışı 12·3·H37 cumu günü saat 10 
da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 8985 kuruşluk muvakkat te · 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyowfan parasız olarak dağıtıl

maktadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

1- 1 3.937 tarihinde yapılan münakasasına talibi zuhur etme
yen 108.802 kilo ınikdarında ve 20,\100 lira tahmin bedelli (gal
vanizli ve sıyah saç 1 vhalarlll köfeLent ve perçin çivisinin) pa
zarlıkla eksiltmesi 15·3 ·937 pazartesi günü komisyonumuzda saat 
14 tc yapılacaktır. 
~- Eksiltmeye gireceklerin 1500 liralık teminat mektublarile 

tesbit olun.an gün ve ıaatte komisyonumuzda hazır bulunmaları 

ve şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbulda Kasımpaşa Denİ'z 
Levazım satınalma Komiıyonuna ve Ankarada Vekalet binasın

da müteşekkil komisyonumuza müracaat etmeleri . 

İzmir Belediyesinden: 

İzmir ve civarında Belediye elil• işletilecek otobüsler 
için ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 
20 · 24 kişilik ve şehir yollarında çalııan tiplerden olmak 
üzere beş aded komple otobüs kapalı zarfla ve kırk beş 

gün müddetle münakasaya konulmuıtur. 
2- Beherinin bedeli mubammeni gümrük, muamele, 

belediye, tahliye ve kordon resimleri Belediyeye ait ol
mak üzere İzmir belediyesi İtfaiye binası önünde teslim 
edilmek şartile 6750 lira ve hepsinin 33750 liradır. 

3- Mali ve fenni şartnameleri 169 kuruş bedel mu
kabilinde İzmir Belediyesi Makine ve elektrik Mühendis 
fiğinden tedarik edilir. 

Taşradan istiyenler şartname ve posta ücrettni peşin 

göndermelidirler. 
4 - İhale 23 nisan 937 cuma günü 

Meclisinin tasdiki şartına bağlı olara 1; 

daimi Encümenince yapılacakiır. 

saat 16 da Şehir 
İzmir Belediyesi 

5 - Muvakkat teminat 2531 lira 25 kuruştur. 
6- Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden 

~sgari bir gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde 
iş Bankasına yatırılacaktır. 

7- Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki b~
liimum kataloğ ve teknik resimlerile broşür plan ve izah
namelerini ve yedek parça kataloğunu ve fiat işlerini 1 

vermesi mecburidir. 
8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi 

ihzar edilmiş teklif mektublarını ihale tarihi 
san 937 cuma günü azami saat 15 şe kıdar 
lediye Reisliğine vermelidir. 

dairesinde 
olan 23 Ni· 
İzmir Be· 

Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için IOOOO kilo 16 mm eb'adında yuva--lak de
mir ve 37000 kilo 16 X 16 mm eb'adında dört köşe demir kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira Ye muvakkat temi· 
nah 441 liradır. Eksiltme 22-3-937 tarihine raslıyan pazartesi gü· 
nü saat 5 te yapılacaklar. İsteklilerin şartnameyi görmek için 
hergün eksiltmeye iştira'· için de teklif mektublarile Ticaret oda
sından alınacak yeni tarihli vesikayı ve müteahhidlik ve ehliyet 
veıikalarını ve muvakkat teminal karşılıiı banka mektubu veya 
vezne mektubunu havi zarfları eksiltmenin yapılacağı gün niha
yet saat ı4 e kadar Komisyon Reisliğine teslim etmeleri ve mu
ayyen saatte de eksiltmeye iştirak eylemeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

V. kor için 1000 kilo çeker 3 tane ve 500 kilo çeker 12 tane 
ki hepsi 15 tane baııkül ihale günü ti\libi çıkmadığından tekrar 
açık eksiltme ile ihaleıi 11-3-937 perşembe günü saat 15 te yapı
lacaktır. M•ıhammen tutarları 2499 liradır . Şartnamesi herıün 

ögleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 188 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale gilnü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ıelme· 

leri. 
• • • 

Tophane içtn 2000 tane büyük ve küçük boyda pülverizatör 
kapak ve piston başlığı alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi i· 
lanlarına. 

* • • 
3200000 bobin sigara kağıdı alına aktır. Bak: İnhisarlar 

U. müd. ilanına 

- . - ·- -·-----· ----- - --- ------ -- -- - - ·--J 

İtfaiye efradına yaptırılacak 50 tane kaput açık ek
siltmeye konulmuştur. Bir kaputa 14 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi ve kumat nümunesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazı 
lı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 19·3-937 Cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) 160 

• • • 
Keşif bedeli 1037 lira 8 kuruş olan Vilayet aygır de-

posunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındır
lık direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 77 
lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber l 9·3·937 cuma günü saat 14 de daimi Encümende 
bulunmalıdırlar (İ) 161 

• • • 
Keşif bedeli 2201 lira olan Feriköy mezarlığına gı

den yolun esaslı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke · 
şif evrak ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2400 No. lı kanunda yazılı vesikadan baş
ka Belediye fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen eh
liyet vesikası ile 165 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubu ile beraber 22·3-937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 1200) 166 

f' 

* • • 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sarayburnu 

gazinosunun alaturka kısmı teslim tarihinden itibaren 938 
ve 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya veril · 
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 
50 kuruşluk ilk teminat rnektub veya makbuzu ile 22-3-9.17 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B) (1201) 167 

• • * 

İst. Tephirhanesi için 2000 tane 
büyük ve küçük boyda pülveri 
zatör kapak ve piston lastiği. 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

130 9,75 

Yukarda cinsi mıkdurı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan kapak ve lastik pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameıi 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile b~raber 9-3· 937 Salı günü 
sa at l 4 de Daimi Enci.imende bulunmalıdırlar. 

* • • 
(B) 168 1277 

Keşif bedeli 7893 lira 47 kuruş olan topkapı haricinde 
ve hüriyet Abidl·si ilerisinde yapılacak çöp istasyonları 

yollarında kullanılacak kum ve taşa ait açık eksiltme 
15 3.937 pazartesi gününe talik edildiği ilan olunur. 

(B) 169 1276 

* • • 
Mahallesi sokağı 

Selmanağa Karacaahmet 
İhbarnamenin 
Tarihi N. 

K.N. Kıymeti. hazıra 
93 168 25 

Cinsi sahibi 
arsa Rahel 

6-8-936 l 40 
Yukarda mevkii, Cinsi ve kıymeti gösterilen arsa sa

hibi Rahele ait ihbarname sahibi bulunmadığından tebliğ 
yerine kaim olmak üzre ilaıı tarihinden itibaren 15 gün 
zarfında Ü.;;k1dar bina cub"";""" itiraz olunabileceği ilin 
oh•""- lB) 170 1279 

• • • 
Senelik Muham. İlk 

kirası teminatı 

Sirkecide Ebussuut caddesinde l l · 
13 N, h Matbaa binası. 
Kapalı çarşıda divrik sokağında 21 
N. lı dükkan. 

240 

18 

18 

1,35 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan 

mahaller teslim tarihinden itibaren 938-939 seneleri ma
yıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzre açık art
tır.naya konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadı· 
ğından artırma 12• \·9.J7 cuma gününe uzatılmıştır. Şart· 

· nameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 14 de daiuıi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (İ) 171 1278 

180 000 Adet uobin 20 1 2 m:lim il sıgara kadı. 
20 000 ,, ,, ,, 1 külü yapışmayan 

sigara kadı. 
120 000 ,, ,, 28 ll sigara kadı . 
1-2· 1937 tarihinde satın alınacağı ilan edilmiş olan 

yukarıda cins ve miktarı yazılı 320 000 adet bobin siga· 
ra kaadının pazarlığı 15-3-937 tarihine rastlıyan Pazar
tesi giinü saat 16 ya talik olunmuştur. 

İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kahataşda Leva
ıım ve Mübayaat şubesindeki alım ko'llisyonuna gelme
leri ilan olunur. ( 1258) 172 1 -5 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadel tr 

Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistan hükümeti arasında 
müna'kid İkamet, Ttcaret ve S!yrisefaiu Mukavelename 
• sine bağlı (B) listesinin tashihi hakkında kanun 

K•nun N. 3141 Kabul tarihi 15·2 9..17 
Madde 1 - Türkiye Cümhuriyeti ile Yunanistan Hükumeti 

arasına bin dokuz yüz otuz senesi te,rioiev•;elinin otuzunda An
karada akid ve inıza edilip 1758 nuınaralı kanun ile tasdik ~dil· 

miş olan İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine bağlı 
(B) listesinde yazılı süpürge otunun hizasındaki 261 tarife nu
marası, 7 niııan 1936 tarihinden muteber olmak üzere 265 oluak 
tashih edilmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 19-2·1937 
!Resmi Gazete tarih 26-2-1937, sayı 3540 
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Gelecek üç giin zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -

Salı 9-3-937 

l k deposu çamanırhane -
Tuzla tahhaffüzhanesindo JOO ton u su 

2 
ta~e) inşası ve ma-

kömürlük - kayıkhane - duş su dep~su ( h.l hh M) \:. 281 
kinelerle iskelenin tamiri. (İstanbul Lıman s~ ıAsık · ) · \: ·

280 (THK merkezı n ara . Motörlü tayyare mektebi inşası . . 
1 

) \' 25-' 
Yavşan tuzlası için lokomotif: 2 tane (lnhısar ar · 
2 tonluk kamyon. (Edirne Vila~eti) X ~ 

281 
Kanape kılıflığı bez: 200000 m (MMV) · . 67ö' çift (Tophane 

600 ··deri eldıven: Yatak çarşaflığı bez: 1 m. - gu 

Levazım) .\ ~ 281-280 F k ) \' 282 
Mebtelif sebze: 9 kalem (Ankara Huku < a . · " 

1 
. l .t 

• Muhtelif marka tabanca: 1772 ad. · kanavıçe çu ' ıp v.s. 

kalem. (İnhisarlar idaresi) .\~ 282·278 L ) \' 280 
• Pamuk ve keten kirpintileri. (Tophane evazımi · N 

· ı~ t' i· 2000 tane ( st. bel.) · 289 j Pülverizatör kapak ve pıston as ıg · 

Çarşamba 10 3-1937 

k S .. eç ve gülüşkür köprü
Plür, Elaziy- Polo yolunda P~rte. ' , ung 

!erinin inşası (Nafıa Vekaleti) .\· 268 l kt te-
. . M 1 k prevantoryomunuu e e r . Harp Akademisinin tamırı· as a 

sisatı. [İst. Komutanlığı] .\~ 28 l-2BO f 7573 m soşe 
Fatsa Ünye yolunda muhtelif açıklıkta men ez ve . 

inşaatı. (Ordu Vilayeti) No. 2B'l T F·danlıaı) No. 282 
. k l inşaatı ( arsus ı & 

Tarsusta bir hangarın 1 ma 1 
•. ıs- rbank) No 285 

Karabük için gelen malzemenin tahlıye ışı. ume . 
- d (İ t Komutanlığı) No.281 

Bakır karavana: 500 ade · s · .. 'h . 3 d (MMV) 
1 . 8 ad - oksı1en cı azı. a . Barograf: 44 ad. · ma zemesı. · 

No. 281 .. ) (S hh t ve İçtima Muav. Vek.) 
Öküz: 2500 çift (Göçmenler ıçın ı a 

No. 278 Fab TAŞ.) No. 285 
Kesme şeker: 5000 ton t Şteker ' L ) N 

0 
286 

- 500 ton (Ankara evazım . 
Lavemarin kömüru: . _ - .. Müd ) No 279· 286 
* Muhtelif eşya satışı (Ist. Gumruğu ·

3 
' 

• koyun sütleri (Karacabey çiftliği) No. 2 1 
* M v Af n Vilayeti) No. 278 

ermer ocagı. ( Y
0
° 3 3S2 m3 (Eskişehir orman müd) No. 280 

"' Çam ke-restesı 191 m · · T h L _ 1 . 50 d -Tire çorap: 3200 çıft ( op ane eva-
Altlı üstlu karyo 8• ' a · 

zım) No. 288 
!'Lüleburgaz) No. 287 Sığır eti: 17 ton 

Perşembe 11-3-1937 

Gemlik kasabasının hali hazır haritasının tanzimi (Gemlik Beled.) 

S Xt! 2Bt ;p markalı silindir (8 tonluk) (Van V aliliti) ·'~ 269 
var z u • U M"d) '"' 278 Göçmenler için araba : IOOO taoe (ls~an m. u . .ı~ 

Luboratuvar alalı : 6 kalem (MMV) ·'! =69 . . 
K ~ - ıd kesme makinesi: 1 ad. (Har. Mud. Cebecı .\ ~ 269 
L ~!a demiri : 20 ton (Nafıa Vekaleti) 
A~tlı üstlü karyola: 250 ad. - Muta biye Levazımı : 9 kalem (Top-

b ane Levazım) .\~ 287 
Tire çorap: 3140 çift 
Gümüşsuyu hast. buhar kazanı tamiri (Tophane Levazım) 
Baskül: 15 tane (İst. Kom.) N 289 

Ns. 288 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
Ham iş : "No.,, işareti Hanı havi gazetemızın sayısını göderir. 

• 

PİYASA HABERLERi 

Türkiyeden hayvan ihracatı 
şekli 

Şark mıntakalarından cenub 
hududundan Mersine kadar ge
niş bir saha dahilinde hayvan 
ihracatının yalnız birlikler ta
rafından yapılması takarrür et
mittir 

Esasen kanun, hükumete lü
zum ıördütü mıntakalarda 
muayyan malların ihracile meş· 
gul ruhsatnameli tacirlere bir
likler kurmalarını emretmek sa
lahiyetini vermekte idi, 

İktisad Vekili Celil Bayar 
son şark seyahatinde Karstan 
başlıyarak bütün hayvan yetiş
tirici mıotakalarda satış vazi · 
yellerini tetkik etmiş, gerek 
müstahsil ve gerek tacirlerle 
ayrı ayrı temaslarda bulunmuş

tu. Bu suretle bu mıntakalarda 
müstahs; l için olduğu kadar ih· 
racatçı için de bir takım müş
külat arzeden bu işin yakından 
va yerinde görülmesi imkanı 

hasıl olmuf ve anlaşıldığına 

göre İktisat Vekili bu ciheti de 
şark seyahati hakkındaki rapo· 
runda izah ederek alınması İ· 

cab eden tedbirler hakkındaki 
mütalealarınt bildirmiştir. Va
ziyetin hüku'lletçe de tetkiki 
bu kanuni salahiyetin istimaline 
lüzum gö.termiştir. 

Bu husustaki kanunun 7 nci 
maddesine göre, "her ruhaıatna· 
meli tacir mıntakasındaki birli
ğe aza olabilir, birliklerin teş
kilat ve idare tarzile murakaba 
usullerini göateren statüler ali
kahların mütaleası alındıktan 
sonra İktisad Vekaletince tan· 
zim, ve İcra Vekilleri Heyetin -
ce tasvib olunur. Statüde aza
ların birlikten çıkarılmasını i
cab ettiren sebebler de göste
rilir. Birlite girmiyen tacirler 
birlitin iştigal mevzuu olan 
malları ihrac edemezler 

Sermaye mes'uliyetini ikame 
edihnek suretile birlik vücude 
getirilmesini mevzuu ba~s~de~ 
bu maddenin yukarıda bıldırdı· 
ğim geniş mıntakada harice ya· 
pılacak bütün havvan ~atışları . 
na şamil olarak tatbıkına ge
çilmiş bulunuyor. Bu sa~a da
hilinde teşkilat .yapmıya ~·t~n: 
buldaki Afyon inhisarı m~du.ru 
Hamza Oaman memur edılmış-

tir. . . b 
Hamza Osman kendısıne u 

yolda talimat verilmek üzere 
Ankaraya çağrıldı. 

Memleket ciahil ve haricinde 
~k k tahailini ikmalden sonra yu se . 

b . k banka:arda muvaffakıyet 
ırço . . * 
"steren ve Afyon lnhısarı mu-

ıo k hl. · .. dürlüğünde yükse e ıyetı go-
rü len Hamza Osmanın bu işte 
de muvaffak olacağı şüpheıizdir. 
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Afyon 

" 

MADDE 

ince 
: kaba 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

: yemlik çuvallı 
Anadolu 

Av derisi 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
» 

: çakal 
: kurt 
: kunduz 
: porsuk 

!fcınsar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

,, iç 

ad 

" 
" ,,, 
" 
" 
» 

" 

ithalat 

Ton 

3 50 

90 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 

Eks. yumuşak 135 
: yumuşak 

" 
" 
" ,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 

" Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

,, 

: eks. sert 
: sert 
~ sümteı· 

: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

çalı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 
tohumu 
yağı 

tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: lam yağlı 

yarım yağlı 

yağsız 
,, " 
,, ,, 

Peynir kaşer : yağlı 
yağsız ,, ,. 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 

,, 
,. 

Un 
,, 
,, 
,, 

Yapak 
,, 
n 

" Yulaf 

: yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ekstra 

: ekstra 
l inci yumuşak 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

Telgraflar 5 3 937 

120 

15 

17 50 

120 

3 

6 50 

17 50 

17 

60 

41 

ihracat 

Ton 

495 

58 

SATIŞt .AK 

Asgari 

Kilosu 

Kr • Pa. 

480 

1 42750 

ç 220 
,, 800 
,, 1600 
" 640 
,, 3000 

" 750 
a 24 50 

ç 5400 

6 12 

8 

18 

Aı.ami 

Kilosu 

Kr. Pa, 

540 

4 30 

250 

650 
3800 

K.S. 

Londra Mısır Laplala 2: ci kin. tahmili korteri 24 şi p Kl 3 55 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 15 st. I• ,, 7 31 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 128 B. Fr. ,, 5 48 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 şi 7 5 8 p. ,, 5 96 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 135 1 2 Hnt ,, 6 29 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 126 3 4 ,, ,, 5 88 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.l55 R M. ,, 79 08 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 155 ,, ,, 79 08 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut). pa (para), ti 
(şilin), sa (aantim), ıt (aterlin), RM \Rayhımark) , p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

/ (Suite de la 4me paa-e) 

1 
1 rir le marche avant que le tabac ne fut mia en balles, et com-

mencer lea pourparlera. 
La Socieıe "Tutun Limited,,, tenant a f ouverture au marche 

pour etre iı meme de remplir ıea engagements envera la Suisse, 
et acheter leı meilleura tabaca. D'autre part, les societea ameri· 
caineı de tabac deıiraient avoir le meilleur tabac. c· est ıous 
ces auıpicea que le 4 novembre dernier, le marche fut ouvert. 
Le ıoir du premier jour, la vente ı'elevait İl 1,5 million de kg. 
a 75-95 ptrs. le ka-. 

Cette aituation •~ maintient tout le temps des ventes. Leı 30 
iı 51 millionı de kilos de tabac obtenuı en plus des autres an
nees ıont ıur le point d'etre entierement ven~us danı de bonneı 
conditions, qui n'ont eııalement paa ete enrea-iıtreeı au cours 
des autres anneeı. 

D'apres Ies calcula exacta, Ieı compagnieı amcricaines ont a
chete 13 milliona de kiloı, et la vente generale attciot 20 a 29 
nıillions de kg. il ne reate qu'a peu preı deux millions de kiloı 
de tabac de qualiteı moyenneı a vendre. Au coura de toutea les 
veoteı, lea prix n'ont paı ete au-de111ous de 70 ptra. 

Nouı pouvona deja dire, que la recolte de cette annee a aa
sure un benefice aux producteura et au pays egalement. 

Nos exportations de noisettes 

Lea noiaettea decortiqueeea de la reı-ion de Giresun, Ordu, 
Trabzon ont ete envoyees, cette aonee, en Allemagne, en Tcbe
coslovaquie, en France, en Amerique et pour la premiere foiı 
en Auatralie, en Nouvelle-Zelande, en Argentine et au Breıil. 

La Pologne au11i compte parıai noı nouveaux clients . 

Le marche du millet 

Vu lea evenementa d'Eıpaa-ne, la recolte du millet dana 
l'Afrique du Nord n'a pu ıe faire convenablement. 

D'autre part, en Ara-eotine, la recolte n'est pas encore prete. 
Le millet de Turqule a, par conıequent, trouve de bona prix 
pour l'exportation. 

Lea marcheı europeens, a la tetea deıquelı vient l' Angleterre 
et qui, jusqu'a l'annee derniere ı'approYiıionnaient en Eıpaıne, 
DOUS paHent, a l'heure actuelle, dea comm:ındea. 

La recolte de cette unee a ete completement nndue. 
il eıt reıte treı peu de marchandiıe a T ekirdag. 

La pecbe dans nos eaux 

Samedi matin, noa pecheura ont priı au lara-e d'Ahirkapi, 
une vinj"taine de groa poissonı dita "orkinos,, {sorte de thon). 

il en a qui pesaient de 400 a 500 kr. et d'une longueur de 
2 metres 50. 

lls ont ete vendua aux commerçanb italienı qui les ach~tent 
entre 5,~ tt 6 ptra. le ka-. ----

Noı exportationı d'opium 

Les exportationı d' opium ıe developpent. Notamment, une 
vente de 500 mille ka-. d' opium deatincı a l' Aıie, a eu lieu re· 
cemment. Les expeditionı en oDt commence. LH prix ıont fa
vorables. 

• lmportation de boiı de charpentc 

En echanıe du montant de 234.000 Ltqı. que nos neıociants 
ont a recevoir de Roumanie, on importera du bois decharpente. 
Lea fondı a cet effet sont bloqueı iı la Banque Centrale. 

La mecanisation de la culture du coton 

Pour la premiere foia, dea ech•ntillonı de coton de produc
tion turque ont ete envoyes en Honırrie et en Roumanie Juaqu'· 
ici c'eat le contraire qui ıe produiaai c'ent noua qui f.ıi!İ o nı 
venir dea echantilloa• ile cotoo etranıer. il y a la un indice cer
tain du developpemeot de cette branche de production. 

Une grande importance est attribuee a la culture du coton 
dans la xone de l'Ea-ee et celle d'Adana. Le aıinistere de l'agri
culture a decide d'importer 400 machines en vue de realiser la 
mecaniaation de cette production. Ceı machines ıeront distri
bueea aux aariculteura, ce qui contribuera a developper le ren· 
dement de noı culturea. 

La aituation agricole 

Leı permia d' enıemeDcement accordeı pour 1936 comporten~ 
52.144 hectarea . 

Lea pluiH continuellea ont occuionne certaines maladiea aux 
recolteı, maiı ellea n' en ont pas moina ete treı abondanteı, et 
les planla de l' annce prochaine ıont entierement Hinı. La re· 
colte de tabac inutiliaable a'eat elevee a 2, 5.3 millionı de kg. 

La vente des files de coton 

Oa. se ıouvient que le miniatere de l'economie avait en Juio 
dernier, procede a la fixation d'office du prix deı fileı de coton 
de differents ıenrea et numeroa fabriqueı par leı füatureı du 
payı. Or, leı fileı pauant par les intermediaireıı pour arriver 
aux clienta avaient accuıe une hau11e uıe:z: ıensible. Le ministre, 
prenant voir, par un decret loi publie le 17 fcvrier la choıe en 
conıideration, avait fait aavoir, par un decret·loi publie par le 
journal officiel, que lea fileı de coton detcnus par leı commer· 
çantl aeraient eıalement a11ujettiı a un prix d'office. il avait 
demande, en meme tempı que le. interesseı remettent aux 
Chambreı de Commcrce dont ils relevent une decluation indi
quant le maximum de leur vente. La date impartie a la remiıe 
dea declarationa ayant expire aujourd'hui celles qui •eront en · 
voyeeı apreı cette date aux Cbambreı de Commerce ne aeront 
pas priaeı en conıiderations. Lea commerçanta qui ont remiı 
leura declarations aeront tenuı d'apprendre, en un endroit viıible 
de leur maa-aain, la copie dument ratifiee de leur vente ainıi que 
la liste iodiquant lea prix des filC. de coton. 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 
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LUNDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'Qdjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Rcparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Preparation c:uerne Tachldchla (aj.) 
Adjonct. d'un etaıe a l'imprimerie d'E.tat (aj.) 
Construction de 3 ponts en beton rmc sur lı route 

Kayaseri-Marad:e-Eloghlou (cah. cb. P. 817.5) 
Con11tr. de canıux pour l'ecoulement des eaux sa

les {au cimetiere) 
Repar. foyers hôpital militaire Telc:irdagh 
Conıtr. de 2 çonts en beton arme sur la route Si 

vas-Koyoulhiuar-Rechadie (cah eh. P. 340) 
Prepar. uble et pierres pour !es routeı menant 

aux tations de voirie (aj.) 

Habillenent - C 'n·ıırnr~> -· Tisuı -S1iu 

Cu ir jaune uv~rneux: 30-40000 k. (cah. lh P. 315) 

Electricite-Gaz· Chlluffage Central 
(lnstallation et Materiel) 
Conıtruction d'une Cenlrale i:lectrique iı. Unie 

ı lnstallation elcctrique du bourr de Unie cah. eh. 
L .5) 

Provisions 

Savon : '22 tonnes (aj ) 
B!e : 600 tonnes 
Eau potable : 12500 litres (pour hôpital Djebedjı) 

Transport- Chargement Dechargement 

Chargement et dcchargement de 30000 t. de houillc 
(iı. E.slc.ichehir) 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Toile ciree blanche et marron : 330 m.- Linoleum: 
1900 metre• 

Bureaux, table1 1 fauteuils, chaises ete. pour le Mi-
niıtere 

Boiı de Construction 
P anches, Poteaux ete. 

Planchcı de upin: (2 X 28x400 cm.): 2300 p. -
Autreı (2x28X400 cm.)! 575 

Divers 

Plaqucı rıl"anisees ou en tôle noırc. cornıercs. ri
veta : 108802 kilos ( aj.) 

Courroie de transmiısion : 770 metres 
Autobuı a 20-24 plaeeıı (4 ou 6 cylindres): 

Moteur Oieııel 5 p. (pli cach. P. 169) 
Papier a cigarettes : (diff. qualites): 3 000 bobine• 
Couvercles de pulverisateurs et caoutchoucs pour 

piıton : 2000 pieceı 

Ferı rond!I (16 mm.) 10000 k.- ld. carres (16Xl6): 
37000 kiloı. 

Baııcule!I (1 de 100 k. et 12 de 500 k.) (aj) 

Mode 
d'adjudicat. 

Publi1ı4ue 

" Pli cach. 

Publiq e 

Gre a rre 
Pli cach. 

Publique 

Pli cach. 

Publique 

Pli uch. 

Gre a gre 
Pli cach. 
Publique 

Pli cach. 

Pli cacıh. 

Publique 

Publique 

Gre a rre 

Publique 
Pli cach. 

Gre a gre 

" 
Pli cach. 

Publique 

Prix 
eıtimatif 

900 -
9292 -

163500 -

3249 75 

328 66 
68000 

7896 

P.230 le k. 

2993 67 

24924 01 

8.580 -
9000 -
1000 

• 

8764 

2680 -

2133 -

20000 -

1198 -
337"0 

130 -

587~ 

2499 

Caution. Lie:: d'adjudication et <le 
Cahier des Chargeı Provisoire 

68 -
697 

9225 -

24 66 
4650 

4700 -

225 

1870 

644 -
675 

75 -

562 50 

653 30 

201 

160 -

1500 

8985 
2531 25 

9 75 

441 -

188 -

Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 
Direction Travaux Publics lıtanbul 
Preıid. Ponts et Chaussees Min. Tra-

vaux Publies 
Oir. Reatauration Vil. Ankara 

Com. Ach. Militaire Tekirdagh 
Presid. Ponh et Chaussees Min. Trav 

Publicı; 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Min. Def Nat. Ankara 

Municipalite de Unie 
lng. H. Halet, Chark Hın Taxim 

idem 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 
Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 

" 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat H.pacha 

ICom. E.xpl. Ch. Fer Et. H.pacha. 

ı Miniıtere lnterieur 
1 E.conoma t Miniıtere 

Dircction Fabrique PTT 

ı Com. Ach. Mar. pres Min. Def. Nat. 
1 lntend. Marine Ka11impacha 

1 Com. E.xpl. Ch. Fer Etat H.pacha. 
Municipalite d'lzmir 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Secretariat ,, " 

Dir. Fabriquc PTT. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

Jours 

26-3-37 
25-3-37 
25-3-37 

19-3 37 

12-3-37 
25-'.l-37 

15-3-37 

23-3·37 

18-3-38 

12-4-37 

26-3-37 
23-3-37 
22-3-37 

'.24-3-37 

'24-3-37 

~2-3-37 

15·3·37 

12-3-37 
23.4 36 

15-3-37 

9-3-37 

22-3-37 

11-3·37 

ı · eure 

16 -- 1 
15 
16 

17 

14 30 
15 -

14 -

11 -

15 

15 -

15 30 
15 -
15 -

15 

15 -
1) 30 

16 -

14 -

10 
16 

16 

14 

ıs 

15 -

ADMINlSTRA.t 1ul'ı 

Y oghourtchou H · :-
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lıtıınbul MÜNAKASA 

8 MARS 19.~7 

-
MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jou.rs suivants) 
aa !il>~--- -

Mardi 9 Mars 1937 

Constr. rı~scrvoir d'eau de 100 t.- Buanderie - Depôt de char· 
bon- Douches- Emplaceınent pour embarcat\ons 2 reser
voirs d'eau- Rcp. machines , embarcadere ete. (a Touzla) 
(Dir. Sanit. Littoral Port lştanbul) .\:. 281 

Construction ecole aviation a moteur (Siege Centr. Ligue Acron. 
Ankara) ,\' 280 

Canııon de 2 ton ncs (Vılayet Edirne) .\: 280 

Toile pour lıousses de canape: 200000 m. (Defense Nationale) .\' 
281 

Toile pour drııps de lit: 1600 m.- Gnnts en peau de Sucde: 
676 paires {'ntcnd. Tophane) .Y 281-280 

L0 gumca <liven; ! 9 lots (Facult e de Droit Ankıırıı) .\' 282 
* Revolvers tdiverses marques): 1372 p. - Canevas-jute, corde 

ete. : H !oh; (Monopoles) .\: 282-278 
• Dech~ts coton et lin: (lntend. Tophane) .\~ 2 O 

toile pr. pyjama: 23000 et 16200 w. (fnterıd. Tophane) .\' 286 
Poules: 1~00 k. (lntend. Ankara) ,\'. 286 
Mot~ur elt·ctr.-Centrale, cable, mater. electr. tl3 lots) m11t€r. pr. 

cami on ( 13 lots) (Def ense Na tionale) .\' 286 

Lıts doubles: 50 p.-. Chaus•eltes de fıl: 32<'0 p. (lntend. Top
hane) .\' 288 

Vıande de boeuf : 17 t. ('.ulebourgaz) .\: 287 

Couveroles de pulvcrisateu s et caoutchoucs pour piston (Mun. Is· 
tanbul) .\: '289 

Mercredi l O Mars 1937 

Constr, pont Pertek, Sungetch et Guluchkur (route Plur Elaziz· 
Palo) (Min. Trav. Publics) .\' 2tl8 

Repar. Academie militaire- lnstall . electr. preverıtorium ~fas· 
lak CComm. lst. Findikli) ,\' 281-280 

Constr. ouvertures diff. dimeıısions et 7573 m. chaussce sur la 
roule Fatsa-Unie (Vilayet Ordou) .\: 282 

A<'hevement coııstr. hangar a Tarsous (Dir. Pepiniere Tarsouı) 
,\' 282 

Travaux de dechargement materiel pour Knraouk (Sumerbank) 
.\'· 285 

Chaudrons en cui vre : 500 p. (Comm. lst. Findikli) .\: 281 
Barographes : 44 p - Materiel : 8 p. - App. oxygene : 3 p . 

(Defense Nationnle) .\' 281 
Boeufs: 2500 paires (pour les immigres) (Min. Hyg. et Ası. 

Soc.) .\~ 278 
Sucre en cubes: 5000 t. env. (SAT. Fabriques Sucre) .\' 285 
Charbon lave marine : 500 t. (lntend. Ankara) ,\' 286 
* Ventes differents articles (Douanes lst.) .\' 279-286 
* La it de mouton ı F erme Karadjabey) .Y 281 
* Carriere1 de marbre (Vilayet Afion) .\' 278 
* Bois de sapin: 19IO m3 362 dm] (Dir. Forets Eskichehir) 

,\' 280 

Jeudi l ı Mars 1937 

Prepar. carte actuelle de Guemlik (Mun Guemlik) .\~ 283 
Cylindre·compresseur (8 tonnes marque Schvıırtzturp) (Vilayet 

Van) .\: 269 
Charrelte11 pour les immigres: 1000 p. (Dir. Etabli11. lmmigres) .\~ 

278 
lnslruments de laboratoire : 6 lots (Defense Nntionale) .\: 269 
Machine İı. coupcr le papier : 1 p (Serv. Cartogr Djebedji) ,\' 269 
Fer en lames: 20 tonnes (Min. Trav. Publics) 
Lita doublcs: 250 p.- Articles de ııellerie: 9 lotı (Intend. Top

hane) .\'• 287 
Rep . chaudicre hôp. Gumuchıouyou Clıausscttes en fil: 3140 pııi-

res (lntend. Tophane) .\' 288 
Basculeı: 15 p. (Comm. Ist. F:ndikli) .\: 289 

* Les aaterisque indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiqucs en regard deı nrticles sont ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru . 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le marche du tabac dans la region egeenne 
Le marehe du tabac dans la region egeenne a ete ouvert le 

4 novembre dernier danı des conditions favorableı . 
La recolte de cette annee a atteint les chiffreı les plus elevea 

enregistres depuia 10 ans. Contre la production de 12.14 mille 
tonnes dea deux dernİeres annees, OD eva[ue celle de l'anDCC 
courante a 30-31 rnillions de kg. Les producteurs craignaient 
avec raison quc la plus grande partie de la recolte demeurat 
invendue, et que les prix fixes pour la vente ne convreot pas 
les prix de revient. 

Maiı la production peu aboııdante des deux dernieres annees 
ayant eu pour resultat d'empecher faire face a toutes leıı de· 
mandea celles dea societeı americaines allaient en augmentant. 
C'est pourquoi le marche americain parmi tous les autres mar
ches etrangera a etre celui dont les demandeı ont ete les pluı 
importantes, et ont donne lieu a des iınpatiencea commc d'ouv-

(Lire la 11uite en 3me pasıe) 


